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0 frumoasă calificare a echipelor noastre in cupele europene la fotbal

Dinamoviada internațională, ediția a XX-a

UN REUȘIT CONCURS ATLETIC, 
PE STADIONUL REPUBLICII

• 0 ambianță deosebită pentru întreceri valoroase • Atlețîl români 
victorioși Io 5 prebe • Carol Radolj nou record la suliță, Hic. Blndar 

record egalat la ciocan

F.C. ARGEȘ SI POLITEHNICA TIMISOARA
9 9 9

AU PROMOVAT ÎN TURUL II AL CUPEI U.E.F.A.

Prima zi a întrecerilor edi
ției a XX-a a Dinamovladei in
ternaționale de atletism, desfă
șurată ieri pe Stadionul Repu-

• PITEȘTENII ÎNVINGĂTORI Șl LA ATENA : 2-1 • TIMIȘORENII AU PIERDUT LA 
LIMITA (1-2), DAR CU AVANTAJUL DE ACASĂ AU ELIMINAT PE M.T.K. CU 3-2
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-1 LA DOSSELDORF Șl FORTUNA (5-4) CONTI

NUA COMPETIȚIA
Dintre cele 3 echipe românești pârtiei pan ta ta 

cupele europene două au obținut calificarea 
in turul următor, rezultatul cel mal bun Hind 
realizat de F. C. Argeș, învingătoare la Atena. 
Să sperăm că vom înregistra si după al doilea 
tur satisfacția unor noi calificări pentru turul ILL

învingînd cu 2—1 (0—0) faimoasa echipă Pa
nathinaikos, fostă finalistă a C.C.E., F. a Argeș 
s-a calificat (cu scorul general de 5—1) In turul 
doi al Cupei U.E.F.A, Tot în această fază a 
Cupei U.E.F.A. a ajuns si Politehnica Timișoara 
care, deși a pierdut (cu 1—2) meciul de la 
Budapesta cu M.T.K.. se menține ta întrecere 
datorită victoriei cu 2—0 de la Timișoara. în

Panathinaikos — F.

meciul de la DOsseldorf : Fortuna — Universi
tatea Craiova 1—1 (1—0). Echipa vest-germană 
s-a calificat in turul □ al Cupei cupelor.

Iată rezultatele complete ale jocurilor echi
pelor noastre :

Atena : Panathinaikos - F. G Argeș 1-2 (8-0).
Budapesta : M.T.K. — Politehnica Timișoara 2—1 

(0-0).
Dusseldorf: Fortuna - Universitatea Craiova 

1-1 (1-0).
Datele de disputare ale turului II din Cupa 

U.E.F.A. : 13 octombrie si 1 noiembrie. Tragerea 
la sorti a meciurilor va avea loc miine, la 
Zurich.

C. Argeș 1-2 (0-0)

se. unele de o bună valoare in
ternațională.

Atleții români n-au fost 
doar_ simple gazde ale acestei 
tradiționale competiții, d m 
cîștigat primul loc în 5 proba 
și s-au plasai la majoritatea 
celorlalte printre fruntașii cla
samentelor.

ECHIPA PITEȘTEANĂ, 0 ÎNVINGĂTOARE APLAUDATĂ LA ATENA
ATENA, 27 (prin telefon). 

F. C. Argeș a confirmat spe
ranțele noastre, ale tuturor, si 
iată că s-a calificat în turul 
următor al Cupei U.E.F.A. Si 
a făcut-o în mod cu totul lău
dabil, obținînd in fața lui Pa
nathinaikos două victorii, deci 
fără să apeleze doar la avanta
jul luat la Pitești, unde a cîști- 
gat cu 3—0. Echipa noastră a 
învins la Atena și a părăsit sta
dionul în aplauzele publicului 
spectator. Deși a fost dominată 
50 de minute. F. C. Argeș s-a

Aseară, la

dovedit a fi mai bună Ia ca
pitolul tehnico-tactic, iar mo
bilizarea și dăruirea n-au fost 
mai prejos. Indiscutabil, toți 
jucătorii au merite egale și a- 
cum. la sCrsitul meciului, ne 
este destul de greu să adu
cem cuiva laude In plus.

Aid, la ora 16,30. cînd a 
început meduL a fost cald ca 
in miez de vară la noi. Te
renul. cu gazon, a fost deo
sebit de tare, iar în tribune 
erau 25 000 de spectatori care, 
într-o atmosferă vulcanică.

Dusseldorf

și-au încurajat echipa favorită. 
De la început, pun .paie pe 
foc* Terzanidis (în min. 1 îl

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2—3)

HORIA TOBOC 

blicil din Capitală, s-a bucurat 
de condiții atmosferice ideale 
si de prezenta în tribune a 
unui număr de peste 5 000 de 
spectatori, cum n-a mai avut 
nld o altă competiție atletică 
programată anul acesta ta tara 
noastră. într-o asemenea am
biantă plăcută. întrecerile atle- 
tilor din 8 țări au prilejuit 
dispute interesante, spectaculoa

CAROL RADULY
învingători au fost: Clau

dia Șușelescu la 100 m. Harta 
Toboe la 400 m, Bedros Bedro- 
sian la triplu. Ion Zamfirache

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

LA CAMPIONATELE MONDIALE CEI 4 HALTEROFILI ROMÂNI

UNIVERSITATEA CRAIOVA - FORTUNA 1-1 (0-1) VOR TREBUI SĂ CONFIRME ÎNCREDEREA CE LI SE ACORDĂ
La închiderea ediției am pri

mit o scurtă relatare de la 
Dusseldorf, unde Universitatea 
Craiova a întîlnit echipa locală 
Fortuna, în cadrul Cupei cu
pelor. Evoluînd la lumina re
flectoarelor, în fața a peste 
7 000 de spectatori, formația 
craioveană a înregistrat un re
zultat mai bun decît pe teren 
propriu : 1—1. Gazdele au des
chis scorul în min. 38 prin 
BOMMER, iar MARCU a ega
lat în min. 61 De remarcat că

Prima ediție a Campionatelor Balcanice de scrimă — juniori

HUSZTI (România)-FLORETĂ Șl MATEEV (Bulgaria) - SABIE, 
CAMPIONI BALCANICI

Prima ediție a Balcaniadei 
de scrimă pentru juniori, găz
duită de tara noastră, a debu
tat ieri. în sala Floreasca n 
din Capitală, cu probele indi
viduale de floretă băieți si sa
bie.

Cele patru țări participante 
— Bulgaria, Grecia, Iugoslavia 
Si România — au prezentat 
sportivi de perspectivă, juniori 
(pînă la 19 ani) pe care-i pre
gătesc pentru viitoarele mari 
întreceri internaționale.

încă din primul tur (care s-a 
desfășurat pe trei grupe a cîte 
5 trăgători) s-a conturat, la am
bele arme, superioritatea spor
tivilor români si bulgari, din 
rîndul cărora s-au recrutat cel 
mai multi sportivi clasați pe 
primele trei locuri în grupe si 
care, implicit, au dobîndit drep
tul de a participa în seriile 
semifinale. La ambele arme, 
semifinalele au fost alcătuite 
din două grupe a cîte 6 spor
tivi, pentru ultimul act al pro
belor urmînd să se califice cî
te 6 scrimerL Si ceea ce s-a 
conturat din primul tur, s-a 
confirmat prin calificarea în fi
nale, simetric, a cîte 4 sportivi 
români si 2 bulgari. Aceștia 
sint : floretă băieți — G. Oan- 
cea (cu 5 v). N. Iile (4 v),
Z. Iluszti (1 v). S. Roca (2 v — 

în min. 77 Lung a apărat o lo
vitură de la 11 m executată de 
BreL

Arbitrul cehoslovac Dușan 
Krohnak a condus următoarele 
formații : FORTUNA : Woyke 
— ZeikL Zewe, Zimmerman, 
Baltes — Fanz, Brel, Lund — 
Allots, Bommer (min. 83 
Schmidt). Seel ; UNIVERSITA
TEA : Lung — Negri lă. Tilihoi. 
Stefănescu. Purima (min. 46 
Berneanu) — Ungureanu. Cîrțu, 
Beldeanu — Crișan. Cămătaru. 
Mar cu.

Zsolt Husztl (dreapta) punctează 
(Bulgaria)

la tusaveraj) totl din Româ
nia, L Jekov (3 v), T. Raicinov 
(3 v). ambii din Bulgaria ; sa
ble — FL Păonescu (4 v),
A. Chiculiță (4 v). F. Stănescu 
(4 v), V. Mocanu (3 v) — 
România, N. Maleev (3 v), G. 
Tshomakov (3 v — la tușave- 
raj) — Bulgaria.

După-amiază, la ora 16,30, a 

în calendarul international al 
halterofililor noștri au mai ră
mas anul acesta două compe
tiții de anvergură : campiona
tele mondiale, care se vor des
fășura între 4 si 8 octombrie 
la Gettysburg (S.U.A.) și Bal
caniada. programată între 18 și 
22 noiembrie la Salonic.

Federația de specialitate a 
hotărît să trimită la campiona
tele mondiale doar pe cei mai 
valoroși si mai in formă halte
rofili. pe cei care — gratie ti
nereții lor (toți intre 21 și 23 
de ani), au perspective să se

decisiv in asaltul cu Iulian Jekov 
Foto : L MIHĂICA

avut loc festivitatea de deschi
dere a Campionatelor Balcani
ce, după care s-a disputat pri
ma finală, la floretă masculin. 
Zsolt Iluszti a avut o com
portare remarcabilă, acumullnd

Nicoleta ALDEA

(Continuare in pag. a 4-a) 

comporte bine si la Jocurile 
Olimpice din 1980. de la Mos
cova : Ion Bula și Virgil Dociu 
(la cat ușoară). Constantin 
Chim (cat. pană) și Vasile 
Groapă (cat semigrea).

Considerăm că alegerea a 
fost judicios făcută, pentru că, 
pe temeiul ultimelor rezultate, 
se poate afirma că aceștia sint. 
la ora actuală, cei mai In formă 
halterofili seniori.

La Balcaniada de la Salonic 
va fi prezentată o echipă com
pletă. celor care fac deplasarea 
la C.M. adâugindu-li-se : Ma
rin Parapancea. primul halte
rofil român care a depășit gra
nița celor 200 de kilograme la 
-aruncat*. Mircea Tull, Marin 
Purdilă, Ștefan Tașnadi, Ștefan 
Kreicik. Ion Anghelută si Ion 
Bălaș.

în mod firesc, după un anin 
care halterofilii români s-au 
afirmat, mai mult decît înainte, 
pe plan International, se pune 
întrebarea : cum s-au pregătit 
si ce perspective au acești 
sportivi in marile confruntări

RUGBIȘIII WȘTRIAU SOSIT IA LOAlDRA
• Sportivii români s-au bucurat de o frumoasă primire

• Azi, un antrenament care va fi retransmis 
de televiziunea britanică

BATH, 27 (prin telefon). Se
lecționata divizionară de rugby 
a României, plecată miercuri 
dimineață Intr-un turneu de 7 
jocuri in Marea Britanie, a a- 
juns la Londra. Rugbyștif noș
tri și-au continuat drumul cu 
un autocar, pînă la Bath, lo
calitate situată la circa 200 de 
kilometri de Londra. Aici va fi 
reședința delegației sportivilor 
români pe perioada turneului. 
Bath — care in limba englezi 
înseamnă baie — iși trage nu
mele de la celebrele ape ter
male cunoscute aici încă de 
pe vremea romanilor.

în această localitate din sud- 
vestul Angliei. selecționata 
română de rugby s-a bucurat de 
o frumoasă primire. Rugbyștii 
noștri au fost întîmpinați de 
președintele clubului din Bath, 
Glyn Maddox, precum și de 
Allen Andre us, directorul 

din următoarele luni ? Cînd 
Ion Buta a obținut două me
dalii de argint la campionatele 
europene, iar alti doi sportivi 
s-au clasat printre primii T 
halterofili ai Europei, rezulta
tele au constituit un stimulent 
puternic pentru toți ceilalți. 
Ei au constatat, o dată în plus, 
că numai muncind cu abnega
ție si perseverență pot obține 
rezultate superioare. După a- 
celasi principiu se conduc ai 
antrenorii care pregătesc lotuL 
Lazăr Baroga, Ștefan Achim și 
Gheorghe Mănăilescu.
, Pe ce s-a pus accentul care 
a determinat îmbunătățirea 
performantelor 7 — iată între
barea adresată celor trei antre
nori. Din răspunsurile lor re
zultă că s-a muncit mult, pe 
baza unei evidente stricte pen
tru flecare sportiv în parte, an
trenamentele s-au făcut în mod 
individual. în vederea dezvoltă-

lon OCHSENFELD

(Continuare in pag. 2—3)

firmei româno—britanice „Ar- 
code*.

Joi, la ora 10 (ora Londrei) 
va avea loc, sub conducerea 
antrenorilor Valeria Irimescu și 
Alexandra Paloșanu, un antre
nament ce va fi înregistrat de 
către televiziunea britanică, 
pentru a fi transmis în cursul 
sării pe micile ecrane. Rug
byștif români vor fi primiți 
apoi la primăria orașului.

A fost stabilit XV-le, care 
va întllni sîmbătă, în meciul de 
debut, echipa Aberavon, în 
care evoluează Allan Martin, 
celebrul internațional din li
nia a Il-a a reprezentativei 
Țării Galilor. Iată alcătuirea 
lui : Tudose — Motrescu, Con
stantin, Hariton, Ianusevici — 
Alexandro, Sucia — Stoica, 
Dumitru. Murariu — Urdea, 
Daraban — Scarlat, Ortelecan. 
Dinu.



ECHIPELE NAȚIONALE DE BASCHET AGENDĂ AUTO

AU NEVOIE DE APORTUL „GIGANTILOR"!
Cine va rezolva această problemă devenită un refren supărător 7

capa- 
„șta- 

în 
ofi-

în baschet, in majoritatea 
formațiilor divizionare A. t>re- 
cum și în echipele reprezenta
tive de seniori și de senioare, 
preocuparea pentru împrospă
tarea loturilor este o acțiune 
pe care o consemnăm an de an, 
aproape fără excepție. Intere
sul pentru întinerirea echipelor 
nu este întîmplător și mei 
apărut ca o „modă", ci izvo
răște din intenția federației si 
a multor antrenori de a de
pista elemente utile regenerării 
acestui joc sportiv, de a pro
mova ne baschctbaliștii 
bili să atace eu succes 
cheta" marii performante 
întrecerile internaționale
dale. Referindu-ne la loturile 
reprezentative, vom sublinia că 
în ultimii ani au fost destul de 
frecvente cazurile de jucătoare 
Ci jucători care au bătut cu 
cucces la porțile reprezentati
velor României la virsta ju
nioratului sau imediat dună 
depășirea acesteia, printre cele 
mai ilustrative exemple aflin- 
du -se Mariana Andreesea, Ma
ria Roșianu, Liliana Duțu 
(„produse" ale antrenorului 
Gh. Benone), Diana Balaș. Ju
dith Gross (antrenoare : Ga
briela Both). Elena Filip (an
trenor : C. Dinescu), Magdalena 
Szikely (antrenor : Tr. Con-
stantinescu), Maria Cuțov (an
trenor : G. Năstase), D. Nicu- 
leseu, V. Căpușan, Cr. Flutu- 
ras. Fl. Ermurache, P. Brănlș- 
teanu, A. Netolitzchi (antrenor : 
G. Chiraleu). I. Uglai (antre
nor : G. Mahler), V. Copă-
eianu-Zgriban (antrenor : L.
Bachner), G. David (antrenor : 
T. Giurculesen), R. Onsitnru 
(antrenor : N. Danețiu) etc. 
Vom mai menționa câ unii au

AZI 0 NOUĂ t

IN CAMPIONATUL DE POLO
DI vi- 

astăzi 
etapa

individuală
Maria Roșiana, D. 
!. Cernat, de t ””

Campionatul de po’o ai 
ziei A (seria I) continuă 
eu alte trei partide din 
a 4-a a turului IV. La bazinul 
complexului sportiv „Tineretu
lui", de la ora 16, se vor Întâlni 
CN A.S.E. cu Voința Cluj-Napoca. 
Rapid cu Progresul și Dinamo 
eu Crișul. Pentru Rapid și Di
namo jocurile de azi vor însem
na o ultimă repetiție Înaintea 
unui nou derby, programat du
minică dimineața (ora 12), la 
aceeași piscină.
• Intr-un meci restant desfă

șurat la Oradea, Crișul a Între
cut la limită pe CN A.S.E. cu 
9 3 (1—a 2—9, 2—3, 4—5). Au
torii golurilor : Cotreș 3, Fejcr 
3 Gordan 2, Hegyesi de la în
vingători, Frlncu 5. Pleșca, Tău- 
rici și Nicolau de La Învinși. (I. 
GIIIȘA — coresp.).

demonstrat valoare 
deosebită, T~ 
Niculeseu, C. fcernat, de pildă, 
fiind desemnați, în cadrul unor 
turnee internaționale, printre 
cei mai tehnici jucători, cuce
rind titluri de coșgeteri sau 
obținînd cele mai bune procen
taje la aruncările la coș.

Dar, deși a beneficiat a- 
proape întotdeauna de elemente 
remarcabile, baschetul româ
nesc nu a izbutit performante 
bune la marile competiții ofi
ciale. Anul acesta la campio
natele europene de senioare 
(locul 8) si de juniori (locul 11). 
doar cadete’o au izbutit un o- 
norabil loc 4. Același lait-mo- 
tiv. aceeași reuză împiedică 
obținerea unui palmares 
prestigiu : valoarea scăzută 
jucătorilor cu talie înaltă, 
Bivolilor. Citeodată. unii se 
videntiază ca recuperatori, ceea 
ce. jnsâ. este insuficient fn 
baschetul modern (de fapt, din 
totdeauna), iar cind au o con
tribuție si ca realizatori 
performantele demne de luat 
în seamă ca. do exemplu. la 
campionatul continental al cz- 
detelor. datorită remarcabilei e- 
voluții a foarte tinerei (15 
ani) Magdalena Pali (antrenor : 
Gh. Roșu).

Să fie lipsiți de calități ti
nerii noștri baschetbalisti „gi
ganti". în vreme ce colegii lor 
din alte țări au talent „cu ca- 

o 
asemenea ipoteză si. pentru e- 
xemplificare. să ne amintim de 
campionatul balcanic de iu- 
niori desfășurat în anul 1972, 
Ia Ploiești. Pe atunci, Viorel 
Dragnea si Mihai Stratulat din 
echipa României (câștigătoarea 
competiției) luptau de la egal 
si erau apreciati alături de pi- 
votii Iugoslaviei (clasată pe 
locul 3). printre care se aflau 
Rajko Zizic si Branko Skroce. 
Cum au evoluat ulterior juni
orii respectivi ? Dragnea și 
Stratulat S-AU PIERDUT în a- 
nonimatul Diviziei B. în vreme 
ce Zizici și Skroce AU FĂCUT

ce
a
» 

e-

apar

rul" ? Este greu de admis

PARTE DIN SELECȚIONATA 
IUGOSLAVIEI, campioană a 
Europei în 1975 și 1977 și vice- 
campioană olimpică în 1976 1

Deci, nu este vorba de insu
ficientele calități ale juniorilor 
noștri „giganti". ci de INSU
FICIENTE CALITATIVE * 
MUNCA DE PREGĂTIRE FĂ
CUTĂ DE ANTRENORI 
SPORTIVII SI DE PASIUNEA 
REDUSĂ, UNEORI CHIAR 
DE DEZINTERES. DIN PAR
TEA SPORTIVILOR RESPEC
TIVI, ceea ce a dus si duce Ia 
LIMITAREA EVOLUȚIEI LOR 
LA UN NIVEL NESATISFĂ- 
CĂTOR în ranort cu cerințele 
internaționale.

Cunoaștem unele acțiuni în
treprinse în ultima vreme pen
tru rezolvarea problemei pivo- 
tilor. printre acestea aflindu-se 
taberele speciale organizate in 
tiranul vacantelor școlare. Dar. 
In mod evident, nu s-a făcut 
totul pentru ca tinerii pivoți 
(peste 40 in echipele din divi
ziile A. B. școlară și de ju
niori) să realizeze saltul 
tativ asteotat. să aținea 
loarea inilemațională. în mod 
cert. Biroul federal și 
giul central al antrenorilor au 
obligația să pună in prim-nla- 
nul activității lor rezolvarea 
problemei pivoți'or, insistînd «ț 
supra volumului și calității 
muncii, individualizării antre
namentelor și restructurării me
todicii acestora. Alcătuirea u- 
nor planuri unice de pregătire, 
controlul permanent al îndepli
nirii lor. premierea antrenori
lor , și sportivilor care 
îhonstrează 
ne, dar și 
lor care 
teres.
depistare 
cu talie 
„gigantii1 
în selecționatele tării sau 
echipele eh 
taliei înalte — iată doar cîteva 
sugestii ne care le facem fac
torilor de r’so nrhrr.

Dumitru STÂNCULESCU

IN

CU

cali-
va-

cole-

de- 
inițiativă, pasiu- 
sancționarea ce- 

manifesță dezin- 
extinderea acțiunilor de 

a elementelor tinere 
înaltă, renunțarea la 

“ care și-au făcut loc 
în 

club datorită doar-

REZULTATE DIN „CUPA FEDERAȚIEI"
Șl DIVIZIA

federației*, cit 
La rugby multe 

duminică
Atât in „Cupa 

și ln divizia B 
partide ale etapei de 
au fost aminate. Dar iată rezul
tate din meciurile disputate : 
„Cupa F-R.lt.* : Politehnica Cluj- 
Napoca — RACEMIN Baia Mare 
5—10 (0—0), Politehnica Iași —
Rulmentul Biriad 9—6 (3—6),
C.F.R. Brașov — Minerul Gura 
Humorului 7—19 (3—9), Univer
sitatea Timișoara — Știința Pe
troșani 0—3 (0—3) ; ln Divizia B :

B LA RUGBY
Săcele — G or.a P.T.T. 

0—3 (0—3). Constructorul
C.F.R. Cluj-Napoca

Unirea 
Arad 
Alba Iulia
3—0 (0—0), Eiectroputere Craiova 
— Electrotimiș Timișoara 7—22 
(7—4), Rulmentul II Biriad — 
U.R.A. Tecuci 18—20 (12—14).
I.O.B. Balț — Dacii .I.P.A. Sibiu 
8—3 (4—S), TEPRO Iași — Rapid 
C.F.R. Galap 0—13 (0—3) C.S.M. 
Suceava — Constructorul Buzău 
16—0 (6—0), Viitorul Macin —
Metalul Mangalia 0—12 (0—0).
(Corespondenți : O. Lazăr, T. 
Tinea, G. Lorac, P. Arcan, V. 
Secăreanu, I. Filipescu. T. Cos-

E. Solomon, L. Măgureanu, 
Onciul, I. Miîntirescu, I, Jipa).

• LA ClMPULUNG MOL
DOVENESC peste 200 de tineri 
din Întreprinderile de prelu
crare a lemnului de pe melea
gurile sucevene s-au întrecut 
ln tradiționala competiție „Cu
pa forestierului". Trofeul a- 
cordat pentru cele mal bune 
rezultate obținute la fotbal, 
handbal, tenis, atletism ți po
pice a revenit asociației spor
tive Forestierul Falcău. • 
A.S. ANCORA GALAȚI a or
ganizat sub egida „Daciadel" 
un turneu de fotbal, la care 
au participat 36 de echipe din 
cadrul Șantierului naval. Ciș- 
tigătoarea turneului a fost 
„ll“-le secției sculărie, care a 
dispus cu 5—1 In finală de 
formația secției aparataj elec
tric. • UN MARE NUMĂR 
de iubitori ai sportului de la 
I.P.A. Sibiu participă la ame
najarea prin muncă patrioti
că a unui teren de fotbal și 
a unei piste de zgură pentru 
motocicllsm (dirt-track). •
PE STADIONUL STRUNGUL 
din Arad s-a desfășurat zilele 
trecute campionatul republi
can de casting (lansetă) al 
pescarilor sportivi. Pe prime
le locuri s-au clasat : Manuela 
Nlculescu 437,37 p și Ines Ena- 
che 434,70 p (din București), 
respectiv Adrian Săndulescu 
539,71 p, V. Țăruș 532,27 p 
(ambii din București) și Ale
xandru Popovicl (Cluj-Napo
ca) 500,80 p. • POPULARIZA
REA prin afișe a manifestă
rilor sportive la Tulcea cam 
lasă de dorit. Duminica tre
cută, de pildă, meciul de fot
bal Pescărușul — Voința Con
stanța n-a apărut pe panou
rile de afișaj, in schimb, spec
tatorii au fost îndrumați la 
meciul de rugby Pescărușul — 
I.T. Constanța, care se dispu
ta ln... deplasare, la Constan
ța ! • LA CLUBUL întreprin
derii de țevi Republica din 
București a avut loc zilele 
trecute un simultan de șah dat 
la M de mese de către marele 
maestru internațional Florin

Gheorghiu. Scor final 39,5—0,5 
ln favoarea sa. O ’ 
de punct a reușit 
maistrul laminorist
Brăiștcanu, care 
călduros felicitat 
tre Florin Gheorghiu. • AR
CAȘI din Aninoasa, Satu- 
Mare, Cluj-Napoca, iași — 
prima participare a secției de 
la C.S.M. — șl Tg. Mureș s-au 
întrecut în etapa interjudețea
nă a „Daciadei*, competiție 
găzduită de Tg. Mureș. Prin
tre cîștigători se numără ju
niorul Petrică Feier (Minerul 
Aninoasa) cu 1196 p la sim
plu FITA, tinerii Mihal Bîrzu 
(Voința Satu Mare) 2367 p la 
dublu FITA, Terezia Preda 
(Sănătatea Tg. Mureș) eu 
2192 p precum și V. Tămaș 
(Minerul Aninoasa) 1187 p la 
limplu FITA (seniori). • O 
FRUMOASA inițiativă a orga
nelor cu răspunderi și atribu
ții in domeniul sportului din 
Pitești : organizarea competi
ției „Cupa căminelor de nefa- 
miliști*, la care au part ci pat 
numeroși tineri de la marile 
întreprinderi. Au avut loc con
cursuri la atletism, fotbal, vo
lei, șah și tenis de masă. Tro
feul a revenit locatarilor de 
la căminul Ar- zșana, 64 
urmați in clasament 
C.A.T.C
• MEMBRU COOPERATIVE
LOR meșteșugărești din Bra
șov participă in număr mare 
la competițiile sportive orga
nizate în ultima vreme. La 
întrecerile de fotbal, șah, po
pice, handbal, tir și tenis de 
masă — din cadrul „Daciadel* 
— s-a înregistrat un număr 
de peste 6000 de cooperatori, 
evidențiindu-se unitățile Mun
ca manuală, Tehnica, 
colectivă din Brașov 
vorul Hărman.

jumătate 
să obțină 

Teodor 
a fost 
de efi-

P. 
de 

47 p și T.C.A. 39 p.

Munca 
șl CO

I. Min-RELATARI DE LA : 
drescu, T. Siriopol, I. Ionescu, 
N. Străjan, p. Comșa, O. Gu- 
țu, I. Păuș, Al. Momete și 
C. Gruia.

CAMPIONATELOR BALCANICE
Ieri au plecat Ia Ankara lo

turile reprezentative de canotaj 
ale României care, simbătă, vor 
lua startul La campionatele bal
canice. La aceste Întreceri țara 
noastră aliniază trei echipaje .fe
minine, șapte de seniori și cinci 
de juniori. Au făcut deplasarea, 
printre alții: Valeria Răcilă (schif 
simplu), Marlena Zagoni, ‘ 
llca Chertie (schit 2 f.c.), 
Toma, Olga Homeghi 
vîsle).

Duminică, schifiștii ‘tării 
tre se vor întrece în 
„Regatei Istanbul*.

Ange- 
Sanda 
(dublu

cadrul

„RAUUL COVURLUr
Un număr de 24 echipaje, d’u 

H județe, au luat starijul in 
M Rad iul Covurlui*, desfășurat In 
județul Galați. A fost un con
curs automobilistic de noapte, 
disputat pe o distanță de 466 
km, rezervat alergătorilor din 
grupa B. După ce a fost stră
bătut traseul (Galaii-Siima-Tg. 
Bujorttlui-Ivești - Tecuci-Pechea- 
GaJați) au revenit la punctul de 
sosire doar 20 de echipaje, restul 
abandonând. Câștigătorii raliului 
rlnt : Florin Bibac — O vid iu 
Herțe^nu (C.S.U. Brașov) la cla
sa Dacia 1 300, grupa I fi LA- 
dislau Balaș! — Iosif Peter (Ce
tate Deva) ka clasa Dacia . 1 300, 
grupa a H-a. Clasament final pe 
echipe : 1. Nicolina Ia$*> 1- 
I.T.Ă. Galați, 3. Cetate Deva (T. 
SIRIOPOL coresp.)

SIMBĂTĂ, „RALIUL DACIA“
In noaptea de 30 septembrie 

spre 1 octombrie se desfășoară 
„.Raliul Dacia-, etapă ln cam
pionatul republican de raliuri 
auto. Din date'e primite de te 
organizatori — F.R.A.K. aso
ciata sportivă „Dacia" — aflăm 
că Kingimea traseului este de 
>50 km, cu li controale orare și 
13 probe speciale de viteză ln 
coastă. C one u ren ții vor pleca din 
m nut in minut de te Pitești 
(simbătă. ora 16,01, primul echi
paj — din fața hotelului Munte
nia) și se vor Întoarce a doua 
xi, duminică.

La această întrecere auto re
zervată oeîor mai buni piloți din 
țară (categoria A) — va concura 
șl o echlpă de sportivi bulgari 
dr. Gabrovo.

Din

IN ACEST SEZON

stalul

final

ANTRENORII SE DA
Turneul final al „Cupei F.R. 

Box* a luat sflrșit săptămlna 
trecută în sala I.S.B. din Ca
pitală. Rezultatele se cunosc. 
Cîștigătoare a fost declarată 
echipa de juniori a Bucu- 
reștiului și în rindurile ce 
urmează dorim să ne ocupăm 
de cîteva aspecte ieșite în evi
dență eu prilejul finalei.

Ne-am așteptat ca echipele 
Bucureștiului și Brăilei să 
prezinte in ring sportivi vred
nici să evolueze intr-o finală 
națională. Dar, spre surprinde
rea noastră și a 
celor cîteva zeci 
de spectatori, 
majoritatea bo
xerilor pe care i-am iwmă
rit nu au demonstrat că ar 
avea prea multe tangențe cu 
pugdismul... Ceea ce au arătat 
mulți dintre ei se apropie mai 
mult de bătaia oarbă, departe 
de ceea ce se cheamă „nobila 
artă*. Boxeri ca Fănel Neagu, 
Constantin Baltă’ (Brăila) sau 
Zamfir ioniță (București) — 
ea să dăm doar trei exem
ple — nu au încă ce căuta ln 
ring. Pentru aceștia — și pen
tru mulți alții prezenți in fi
nală — tainele boxului sînt 
departe de a fi deslușite. Mij
loacele de apărare sînt ca și 
’ ....................................... se

ochii
inexistente, iar loviturile 
aplică la întâmplare, cu 
închiși, probabil ln 
ce-o fi* ’

Așa cum 
nica finalei, 
tat bine dc 
fate. Dacă au fost obligați

scriam 
arbitrii 
sarcinile Incredin-

și ln 
s-au achi-

PRIMA EDIȚIE»

A CAMPIONATULUI DE HOCHEI
Pe baza discuțiilor si propu

nerilor făcute incă de anul tre
cut, in actualul sezon lupta 
pentru titlul de campioană a 
tarii la hochei se va desfășura 
într-o competiție de regulari
tate, cu etape si nu prin tur
nee, asa cum a fost oină acum. 
La această primă ediție a Di
viziei A la hochei iau parte 6 
echipe : Sieaua, ‘_____  ___
Miercurea Cine, Dunărea Ga
lati. Unirea Sf. Gheorglie 
Sportul studențesc A.S.E. Sta: 
tul se va da săptămîna vii
toare. urmînd ca întrecerea să 
se încheie la 3 și 4 mai 1979. 
Interesant este faptul că fie
care echipă îsi va intilni ad
versarele directe în 20 
tape, cu jocuri duble.

Dinamo, SC,

si

de e- 
Priina 

etapă va avea loc .in zilele de 
7 si 8 octombrie, 
jocurile : Sieaua 
Galati. Dinamo — 
Gheorghe 
Ciuc — 
A.S.E.

ALTE

Drogramînd
— Dunărea 
Unirea Sf. 

si S.C. Miercurea 
Sportul studențesc

DIN
ÎNTRECERI-
Seria a Il-a

COMPETIȚII 
CALENDARUL -------
LOR INTERNE, 
a Diviziei A cuprinde 5 turnee.

5 formații 
Agrono- 
Tîrnava 

Odorhci, Liceul nr. 1 Miercurea

la care iau parte I 
(Avîntul Ghoofghienl, 
mia Cluj-Napoca,

Csuc și nou promovata Metalul 
Rădăuți), 
avea loc 
brie, iar 
tie și 1

Categoria B a campionatului 
de seniori are doar două tu
ruri (27 noiembrie — 3 decem
brie 1978 si 29 ianuarie — 4 
februarie 1979). Camoionatul de 
juniori cat. I se dispută 
două serii astfel, seria I: o 
chipă din București, una 
Galati, una din Brasov si una 
din Suceava; seria all-a: două 
echipe din Miercurea Ciuc. una 
din Odorhei si una din Gheor- 
ghieni. In fiecare serie se joacă 
5 tururi, după ___  _______
două clasate din fiecare serie, 
vor lua parte la turneul 
(11—18 aprilie 1979).

ASTĂZI SE REIAU JOCU
RILE DIN „CUPA 
NIEI".
azi se reiau 
drul „Cupei României". Progra
mul zilei cuprinde un meci 
foarte atractiv. între două for
mații tinere, care s-au impus 
în ultimul timp : Unirea Sf. 
Gheorgîic — Dunărea Galati 
(ora 16). Celelalte două jocuri 
sînt : Steaua — Sportul studen
țesc A.S.E. (ora 11), Dinamo — 
S.C. Miercurea Ciuc (ora 18,30).

Primul turneu va 
între 23 si 28 octom- 
ultimul între 27 mar- 
aprilie 1979.

care primele

ROMA-
După o zi de pauză, 

partidele din ca-

LA Ct ASPIRAM?
(Urmare din pag. 1)

rii crupelor musculare Ga spor
tivii încă deficitari la acest ca
pitol). s-a pus accent pe pre
gătirea fizică mai temeinică, 
urmărindu-se creșterea vitezei 
de execuție a mișcărilor și mă
rirea cu 10—15 la sută a canti
tății la kilograme ridicate la un 
antrenament fată de perioada 
pregătitoare dinaintea campio
natelor europene.

La recentele campionate na
ționale. Ion Bula a suferit un 
accident la umăr, dar urmînd 
un tratament medical adecvat

f
€

5

IN
O

un

DECOR
EXCURSIE

traseu atrăgător :
- Lehliu — Radu

•
București
Vodă - Vtad Țepeș — Călă
rași - Ostrov - Adamclisi.
• un popas pe malul Du
nării
• un dejun pescăresc
• o vizită emoționantă la 
monumentul Tropaeum Tra- 
iani.

Toate aceste satisfacții 
sîm oferite în fiecare dumi
nică de întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante 
București.

Plecarea la ora 6.30, de pe 
□latoul din fața hotelului In
tercontinental

înscrierile La filialele din Bd. 
1848 
nr. 
Cal

nr 4.
35. Bd.
Grrvfte-

Bd N Bălcescu
Republicii nr. 68. 
nr 140

TOAMNA
SEZON

a putut să-si reia pregătirile. 
El a lucrat însă cu multă pru
dentă la „smuls", stil la care 
nu are mari pretenții la C.M., 
pentru a evita un posibil ac
cident. în schimb, mizează pe 
un rezultat de cel puțin 170 kg 
la „aruncat", care i-ar putea a- 
duce o medalie. La C.E., de la 
Havirov, bulgarul J. Rusev a 
„aruncat" 175 kg. răminînd fa
voritul acestui stil si al cate
goriei ușoare.

Ce reprezintă performantele 
pe care le vizează ceilalți hal
terofili români Ia C.M., pe baza 
celor 
diale 
goria 
poete 
mii 6 și chiar o poziție mai 
bună la „smuls", cu cele 120— 
122 kg. de care este capabil. 
La categoria ușoară, cu 300 kg 
la total. V. Dociu se poate cla
sa si el printre primii 6. în 
fine, la categoria semigrea 
V. Groapă, sportiv în plină as
censiune în ultima vreme, este 
capabil de un progres specta
culos. Categoria lui este domi
nată cu autoritate de sportivii 
europeni și rezultatele lor sînt 
deosebit de ridicate. Doi halte
rofili se detașează în mod cate
goric : sovieticul David Rigert 
Si vest-germanul Rolf Milser 
(400 kg. și, respectiv. 375 kg), 
în schimb, lupta pentru locurile 
3—3 anunță o dispută extrem 
de strînsă. Cu 315—350 kg Va- 
sile Groapă poate spera la unul 
din aceste locuri.

Dacă performantele vizate 
vor fi realizate, ele vor înlesni 
și mai mult afirmarea sportivi
lor noștri pe plan internațional, 
într-o disciplină în care pînă 
nu de mult au obținut rezultate 
mediocre.

mai bune rezultate mon- 
din acest an ? La cate- 
Dană. cu 260 kg C. Chîru 
ocupa un loc printre pri-



ACOl I M. T. K. Budapesta — Politehnica Timișoara 2-J (0-0)
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POLI“ A AVUT FORȚA SA DEPĂȘEASCĂ
MOMENTUL PSIHOLOGIC DIFICIL DE LA 0-2! LA INEU AU ÎNVINS

IVIZIE, I

BUDAPESTA. 27 (prin 
fon). Iată că. după 40 de 
orașul Timișoara, prin i 
zentanta sa Politehnica, 
țeste o nouă performanță eu
ropeană, calif icindu-se in turul 
doi al unei competiții conti
nentale. Deși au pierdut cu 
2—1 (0—0), studenții timișoreni 
obțin o meritată calificare in 
turui doi, grație avantajului 
lor in partida tur, de la Timi
soara, cînd au câștigat cu 2—0. 
Această calificare se datorește 
in special manierei tactice in 
care echipa Politehnica a abor
dat această partidă retur, me
ritele antrenorilor Angelo Ni- 
ctilescu șî Constantin Eăduleseu 
ca și ale celor 12 jucători, care 
au respectat, cu mici excepții, 
indicațiile primite. Conștienți 
că vor fi supuși la q dominare 
insistentă, timișorenii și-au luat 
măsurile de rigoare, apărarea 
imediată — la care s-au adău
gat, prin rotație, mijtocașii ți 
chiar ataca nțij — a căutat ți 
a reușii să respingă cu exac
titate și promptitudine atacuri
le, uneori fa valuri, ale jucă
torilor budapestani. Din acest 
punct de vedere trebuie să re
marcăm eforturile ți reușitele 
fundașilor centrali Pâktaițan 
Si Meihedtațu (excefenițl), pre
cum ți cele ale lui Cotec, An- 
ghel ți Fetrepeu. Referitor ta 
evoluția scorului, trebuie să

tele- 
i ani, 
repre- 

reu-

apreciem tăria jucătorilor ti
mișoreni care au reușit să de
pășească cu bine momentul psi- 

in 
co- 
in- 
în-

pășească cu bine mc_______
hologic al meciului când,
mim. 67. fundașul Nadu a 
mis o gafă copilărească : 
cercând să degajeze, ei a 
scris în propria poartă. Refe
ritor la desfășurarea acestei în
tâlniri, trebuie remarcată in
sistența gazdelor, încă din pri
mele minute, cînd au supus a- 
părarea timișoreană la o pre
siune prelungită, căutînd să a- 
nuleze facă din start handi
capul de la Timișoara. Cu toa
te acestea, timp de 45 de mi
nute jucătorii budapestani nu 
au izbutit să depășească buna 
și organizata apărare timișo
reană. Dar jucătorii noștri nu 
s-au rezumat doar la o apă
rare exagerată, ei căutând — 
prin contraatacuri — să-ți 
mențină ți chiar să-ți majo
reze avantajul din partida 
Am notat, astfel, 
Dembrovschj (min. 15) — 
slab din poziție ideală 
Floareș (min. 17).

Apoi Aszaiay irosește a bună 
ocazie, iar, in replică. 
26. Cotec ratează ia o 
a lui Nadu.

După pauză meciul 
generai aceiași aspect. _ 
pa gazdă la cîrma joctdui. In
min. 51 KORITAR deschide 
scorul ia urma unei levitnri

ocaziile
tur. 
lui 
fut
*

In mta. 
centrare

are ia 
cu echi-

libere directe, ca urmare a 
unui fault comis de Mehedinții 
asupra lui Bekker. în min. 58 
Dembrovschi ratează o nouă 
ocazie foarte bună. Gazdele își 
măresc avantajul in min. 57, 
Ia o fază care nu a- 
nunța nimic : Gruborovics
înaintează pe partea stingă, 
țutează spre poartă, mingea 
„țopăie**, Catona este gata-gata 
s-o prindă, dar NADU stinge 
balonul ți-1 deviază in plasă ! 
După cum spuneam, timișorenii 
depășesc acest moment critic și 
in min. 77 PETRESCU înscrie 
golul calificării, ta o centrare a 
lui Angbel. aducând multă sa
tisfacție in -fadul turiștilor ti
mișoreni. prezenti Ir. tribunele 
Madtonului M.T.k.

Arbitrul A. Mateev (Bulgaria) 
a condus foarte bine următoa
rele formații :

M.T.K. : Brur.y — PALICSKO, 
Turner. Aszalay (mtn. SO Kro
mer). Egervarv — BURG. KO
RITAR — TAKACS. Bekker 
GRUBOROVICS, Morgot (mta. 
84 Garics).

POLITEHNICA : Caloria — 
Nedu. PALTTNIȘAN. MEHE- 
IMNȚU, BARNA — Dembrov»- 
ehl frnta. 81 Roșea). VI$AN, 
Cotec — Angbel. Ftoaree PE- 
TRE&CV.

Mir cea TUDORAN

A I

SPERANȚELE TIMIȘOAREI...
• CeBipelifia fotbaliștilor școlari a relevat citeva talente
și mulji Jucători fără însoțirile necesar acestui sport
„Criteriul speranțelor- este 

una din competițiile organizate 
de Ministerul Educației si în- 
vătămintului. la startul căruia 
se aliniază in fiecare an re
prezentativele unităților școlare 
cu clase de fotbal. Turneul fi
nal al ediției 1973 a avut loc 
la Ineu. in această fază parti
cipând opt echipe, câștigătoarele 
respectivei» zone geografice, 
întrecere*. rezervată jucătorilor 
nă9cuti după 1 august 1963, a 
adus ia pri mp lan citeva veri
tabile talente, 
numărindu-se : 
Gh. Hombaras

printre acestea 
N. Mikhusch. 

si V. Branca

teze grupele cu TALENTE, nu 
vedem de ce, n-ar interesa un 
„meci-trial" între una din e- 
chipele Luceafărul si selecțio
nata taberei de la Ineu. Este 
o propunere...

Iată rezultatele înregistrate 
ta turneul final : în prima se
rie. Șc. gen. nr. 10 Timișoara : 
4—2 cu C.S.Ș. Craiova, 0—2 cu 
Bc. gen. 178 București, 
eu C.S.S. Alba Iulia ; 
Craiova : 3—2 eu C.S.S. 
Iulia. 2—1 cu Sc. gen. 178 
resti ; C.S.S. Alba Iulia : 
cu Se. gen. 178 București. Se. 
gen. 10 Timisoara s-a clasat ne 
primul loc. în seria a H-a. Li-

4-0
C.S.S. 
Alba 

Bucu-
1-0

LITE JOCU- 
NAȚIONALE 
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tni una din 
și mai mo

te din tară.
programele 

tad a fi ra- 
h^LI.H.F. de 

octombrie), 
pine va juca 

de seniori 
25 III 1979): 
. Ungaria, 
[landa, R.D. 
pri, echipa 

din grupa 
renrezenta- 

ndei și Da-

des- 
de 

C.M.
Ga-

I
I
I
I
I

I
I
I
I

ECHIPA PITEȘTEANA, O ÎNVINGĂTOARE APLAUDATA Șl LA ATENA
(Urmare din pag 1)

lovește ne Stancu) si Ștefana- 
kis, care îl „seceră- pe Doru 
Nicolae (min. 2). Gazdele a- 
tacă furibund si în min. 6 
Delikaris ratează o mare oca
zie. după care îl imită Wag
ner. care sutează ne lingă bară 
(min. 12). Peste 2 minute, vine 
replica argeșenilor : corner 
xecutat de Doru 
vănescu preia Si 
ternic la bara 
Trei minute mai 
alt contraatac 
Iovănescu sutează 
portarul gazdelor evită golul in 
extremis. O fază mult discu
tată se petrece în min. 
Gonios sutează la poartă, 
scrie, arbitrul acordă gol. 
tot el îl anulează puțin

tusieru- 
fault a- 
Poctarul 
min. 28,

pe Bâ-bulescu si este 
din joc. Spiritele se

e- 
Nicolae, lo- 
sutează pu- 

transversală ! 
tîrziu. la un 

reușit, aceiași 
pt ecis. dar

ACTUALITĂȚI

iAMNÂ* 
iMININ

le* * lncbe- 
disputa cu 

Au marcat: 
Bazarincâ ț, 
Mtau 1, Mar- 
kOpre» 1 — 

lagăru 5, 
Buza* 1, Ma
li 1 — pen- 
lus bine T.
(Slatina).

ii In eompe-

I
I
I

22 : 
In- 
dar 
mai

• DUMINICA IN CAPITALA. 
Partidele din etapa * Vila * 
Diviziei A care var avea loc în 
București se vor disputa după 
următorul program : Dinamo — 
F.C. Corvinul pe stadionul Di
namo, de la ora 15 ; Steaua — 
C.S. rtrgoviște pe stadionul 
Steaua, de la ora 15. In deschi
dere, la ambele meciuri, de la 

13,15, se vor desfășura jocu- 
dintre echipele de juniori.

ORA M ÎNCEPERE A ME
CIURILOR DIVIZIEI A. In 
cursul lunii octombrie, ora de 
Începere a partidelor do cam
pionatul Diviziei A este M.

) (Q : pro- 
știlnt» Ba
de ta ora 

așov — Hi- 
' Constructo- 
kureșul Tg.

I
fs.T.O BUCU- 
r (sala Flo- 
taZD. C.S.M. 
tatea Bucu- 
Baia Mare — 
kpoca, Ștlln- 
kca TSmișoa- 
1 ova—Steaua.

I
■

I
I

• AZI, echipele din seri* a 
V-a a Diviziei c (serie eu 18 e- 
chpe) tși dispută meciurile eta
pei a Vl-a. In Capitală au loc 
următoarele partide : Tehnometal 
— Automatica (teren Laromet), 
Luceafărul n — Luceafărul I (te
renul 4 de la Complexul „23 
August-), Mecanica tină — 
I.C.S.I.M. (teren Mecanica fină — 
Pantelimon), Voința — Abatorul 
(stadionul Voința), Electronica — 
Automecanlea (teren Electronica), 
Unirea Tricolor — Viscera (teren 
Unirea Tricolor) si T.M.B. — 
Flacăra roșie (teren T.M.B.).

■ S-AU FUS IN V1NZARE, la ca
sele >1 agențiile obișnuita, biletele de 
Intrare la meciul do fotbal Steaua — 
C.S. Tirgovițte, care se disputa du
minică pe stadionul din Bd. Ghen- 
cea, Inceptnd do la orele 15.

ONOSPORT INFORMEAZĂ
TRAGEREA

ie 1S78

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 27 

SEPTEMBRIE 1978

Extragerea a II-a: « 1 ( H t li

RUț FLOA- 
PCVLEANU 
MURAI 
(ARIAN 
[fiecare 
a 1300-,

din 
din 
cite 
ju-

e asemenea
[rticipind cu 
la tragerea 
tembrie a.c.

FOND TOTAL DE CIȘTIGUBI :
796.075 lei din care : 56.330 lei
REPORT LA CATEGORIA 1

Plata câștigurilor pentru această 
tragere se va face astfel : in Ca
pitală, începând de la 5 octom
brie 1978 pînă la S7 noiembrie 
1978 ; tn tară, de la 9 octombrie 
1978 pini la 27 noiembrie 197S .

Plata câștigurilor prin mandate 
poștale va începe aproximativ de 
la 9 octombrie 1978.

târziu la semnalizarea 
lui Ekstein (ofsaid si 
supra lui Speriatul, 
pitestenilor evită, in 
un autogol, la mingea trimisă
cu capul de Cirstea. încolțit de 
adversari. După 45 de minute 
plus două minute de prelun
giri. 0—0.

La reluare, 
din nou in 
Speriatu este 
tinuă si Alvarez sutează afară 
din poziție excelentă, în min. 
52. Panathinaikos deschide sco
rul : corner, mingea este tri
misă peste un grup de jucă
tori pînă la fundașul GONIOS, 
care înscrie de la 2 m. Dar 
replica elevilor lui FI. Halagian 
e cit se poate de promptă. In 
min. 55 Dobrin ii lansează ex
celent pe DORU NICOLAE, a- 
cesta face o cursă de circa 40 m, 
driblează doi apărători si de la 

m înscrie plasat, jos, la 
: 1—1. După acest goL e- 

Elefteriadis II lovește 
Chivescu. este bruscat si 

Nicolae. dar numai por- 
Constantinou este aver- 

cu cartonașul galben. în 
60, Wagner îl lovește pe

gazdele se avântă 
atac. In min. 47 
faultat, jocul con-

10 
colț 
nervat, 
Pe 
Doru 
tarul 
tizat 
min.

la spate 
eliminat _ _ ___ ________ ___
potolesc, Insă, ți F. C. Argeș 
trece la clrma jocului. în min. 
70. piteștenii iau conducerea ta 
urma unei faze splendide, a- 
plaudată de întregul stadion : 
combinație Dobrin — Bărbu- 
leseu. centrare a ultimului ți 
RADU H înscrie, imparabil, cu 
capul. Panathinaikos — învinsă 
pe toate planurile — se resem
nează. în minutele 82 ți 90, 
Radu II si. respectiv. Moiceanu 
ratează două Imense ocazii de 
gol, primul șutind de Ia 25 m 
pe linsă poarta goală !_

Arbitrul A. Jarguz 
a condus foarte bine 
rele formații :

PANATHINAIKOS :
tinou — TERZANIDIS, GO
NIOS. Kizas. STEFANAKIS — 
Elefteriadis (min. 63 Kovis), 
Kaciakos, Delikaris — Elefte- 
rakîs (min. 72 Ianakulas), Al
varez. Wagner.

F. C. ARGEȘ : SPERIATU — 
M. ZAMFIR. STANCU. CÎR- 
STEA. IVAN — BARBULESCU, 
CHIVESCU. IOVĂNESCU — 
DORU NICOLAE (min. 88 Moi
ceanu). RADU II. DOBRIN.

(Polonia) 
următoa-

Constan-

(Șc. gen. 10 Timișoara),

Echipa Școlii generale nr. 10 Timișoara, învingătoare in edijia din 
acest an a „Criteriului Speranțelor".

boc. N. Floares si I. Hunsă 
(Liceul de fotbal Bacău). Ov. 
Aides si D. Ferencz (C.S.S. 
Brasovia). M. Mihalache, R. 
Toma si T. Vasile (Șc. gen. 
178 București), M. Răducanu 
(C.S.Ș. Craiova), jucători pre
gătiți de I. Bolescu (Timișoara). 
Sorin Avram (Bacău). I. Du
mitrescu (Brașov), M. Bădele 
(Craiova). Echipele clasate pe 
locurile 6—8 n-au arătat prin 
nimic că au meritat să parti
cipe la turneul final, ele fiind 
alcătuite din jucători 
dotați, care nu au 
necesare practicării

La
rus.
grup 
tort. 
Luceafărul caută să-si comple-

puțin 
însușirile 

fotbalului. 
Ineu, cum subliniam mal 

s-a evidential, totuși, un 
destul de mare de jucă- 
Cum si in prezent clubul

ceul de fotbal Bacău : 1—1 cu 
C.S.S. Baia Mare. 2—0 cu 
C.S.S. Brasovia. 1—2 cu C.S.S. 
Tg. Mureș ; C.S.Ș. Brașovia : 
2—2 cu C.S.S. Tg. Mureș. 4—1 
cu C.S.S. Baia Mare : C.S.S. 
Tg. Mureș : 0—3 cu C.S.S. Baia 
Mare. Toate echipele au reali
zat cite 3 puncte in această 
serie, dar primul loc a revenit, 
la golaveraj, băcăuanilor. în 
finala competiției. Șc. gen. 10 
-Timișoara a dispus cu 4—2 de 
echipa Liceului de fotbal din 
Bacău. Celelalte rezultate pen
tru clasamentul final : C.S.S.
Craiova — C.S.Ș. Brasovia 3—0 
(III—IV), Șc. gen. 178 Bucu
rești — C.S.Ș. Baia Mare 3—0 
(V—VI) ți C.S.S. Tg. Mureș 
— C.S.Ș. Alba Iulia 2-1 (VII— 
VIII).

Peutru a stăvili ți, mai 
mult decit atât, a preîn
tâmpina manifestările de 
indisciplină ale jucătorilor din 

echipele divizionare, care ta 
anii treeuți luaseră uneori pro
porții îngrijorătoare, federația 
de fotbal a decis să acționeze 
mai ferm, mai sever. Astfel, 
la începutul actualei ediții a 
campionatelor din cele trei di
vizii, ea ți-a făcut cunoscută 
hoțărirea de a-i sancționa p 
administrativ pe jucătorii care, 
in timpul partidelor oficiale, 
primesc cartonașe galbene (râ
mi ni nd în continuare valabilă 
prevederea ca la acumularea a 
trei asemenea cartonașe să se 
aplice suspendarea automată de 
o etapă) și roții (acestea atră
gând deopotrivă suspendări pe 
una sau mai multe etape, în 
funcție de gravitatea abaterii 
comise). în același timp, fede
rația a dat instrucțiuni tuturor 
observatorilor săi la meciurile 
de campionat să semnaleze ori
ce act de nesportivitate, in te
ren sau în afara lui, chiar dacă 
— în cazul jucătorilor — nu a 
fost observat de arbitri sau a 
fost tratat de aceștia cu indul
gență (neacordîndu-se cuveni
tul cartonaș galben sau roșu), 
pentru a se lua măsurile admi
nistrative cuvenite împotriva 
vinovaților.

Zilele trecute, federația ne-a 
pus la dispoziție o listă destul 
de lungă de jucători care — 
in primele 5 etape — au avut 
manifestări nesportive la parti
dele de campionat și care —fie 
eă au primit cartonașe galbene 
sau roșii, fie că au (ei fiind, 
totuși, semnalați în rapoartele 
observatorilor federali) — au 
fost sancționați administrativ 
(aceste sancțiuni aplicindu-se 
de către cluburile respective 
sub controlul strict al federa
ției).

Printre zecile de nume care 
figurau pe această listă, cu sur
prindere ți în același timp cu 
crescută mâhnire am găsit ți pe 
acelea ale unor jucători euno- 
acuți, din echipele divizionare 
A, care — intr-un meci sau al
tul — au comis diferite aba
teri. De pildă, Dumitra (Stea
ua) c-a făcut vinovat de atitu
dine nesportivă față de adver
sar. Dobrin (F.C. Argeș) de șu- 
tarea mingii In mod ostentativ 
ta tribună (ca ți mai tinărul 
tat coechipier Moiceanu, abia 
promovat in „ll“-le piteștean),

Din lista Întocmită la federa
ție am spicuit si numele unor 
jucători de la Steaua ți U.T.A. 
care, la meciul dintre cele două 
echipe, disputat la Arad, au a- 
vut comportări nesportive, tre
cute cu vederea de arbitrul 
constănțean Gh. Ispas dar se
sizate ți menționate în raportul 
său de către 
nai : Troi și 
intenționată 
Vigu — gest 
arbitrul 
galben. Un caz similar este cel 
al lui Dinu (Dinamo), care la

li

observatorul fede- 
Giurgiu — lovirea 

a adversarului, 
nesportiv după ce 
arătase cartonașul

FERMITATE FAȚA DE ORICE 
ABATERE DISCIPLINARĂ!

Bălăci și Crișan (Universita
tea Craiova) de dezaprobarea 
prin vorbe și gesturi a decizi
ilor arbitrului, Iorgulescu 
(Sportul studențesc) de călcarea 
adversarului pe spate cînd a- 
cesta era căzut, Iordan (Chi
mia Rm. Vîlcea) de aruncarea 
repetată a mingii de la locul 
infracțiunii, Elisci (S.C. Bacău) 
de tragere de timp, Pateki (F. 
C. Bihor) de prinderea de tri
cou a adversarului.

Iată. însă, și citeva exemple 
de acest gen din divizia secun
dă : Pescara (Steagul roșu) și 
Grigore (Progresul Vulcan), 
pentru prinderea adversarului 
de tricou, Ciocâoană (Dinamo 
Slatina) pentru injurii aduse 
antrenorului său (!!), Vizitiu 
(Minerul Moldova Nouă) pentru 
tragere repetată de timp, Don- 
golo (Chimica Tîrnăveni) pen
tru simulări de cădere în ca
reul advers.

meciul echipei sale cu Sportul 
studențesc a fost notat în ra
portul observatorului federal 
pentru atitudine nesportivă fa
tă de adversari și bruscarea ar
bitrului (deși acesta din urmă, 
brașoveanul C. Ghiță, 
car nu-1 avertizase pe 
dinamovist).

Desigur, toți acești 
au fost sancționați de 
datorită intervenției prompte și 
corecte a observatorilor fede
rali, la meciurile respective, dar 
de ce oare arbitrii nu au reac
ționat și ei pe loc la abaterile 
petrecute sub ochii lor ? Din 
nefericire, nu șînt singurele ca
zuri în care ARBITRII SE DO
VEDESC LIPSIȚI DE EXI
GENȚA NECESARA. Mai mult 
chiar, se observă un fenomen 
curios, acela că in timp ce fe
derația încearcă și reușește să 
Ce mal intransigentă față de 
abaterile de la disciplină, să le

nici mă- 
jucă torul

jucători 
federație.

sancționeze mai drastic, unii 
sutitri (dealtfel ca și mulți an
trenori și conducători de clu
buri) au devenit indulgenți fa
ță de jucători, trecîndu-Ie cu 
▼ederea multe gesturi nesporti
ve, purtind degeaba cartonașele 
in buzunar.

I* M. ba chiar și maj ne
plăcut este faptul că nici unii 
antrenori nu oferă întotdeauna 
(sub aspect disciplinar) exem
plul cel mai bun pentru jucă
torii lor. Sesizată in acest sens, 
îndeosebi de observatorii ei la 
meciuri, federația s-a văzut 
nevoită să avertizeze sau să sanc- 
£oneze pe antrenorii I. Nun- 
weiller (Dinamo) și V. Kraus 
(Sportul studențesc) pentru pă
răsirea băncii care le este des
tinată in timpul jocului, N. Fre
ca (C.S. Tîrgoviște) pentru pă
răsirea băncii și vociferări Ia 
arbitra, V. Popescu (Progresul 
Vulcan) pentru pătrundere în 
incinta terenului fără încuviin
țarea arbitrului. R. Catena 
(Prahova Ploiești) pentru inju
rii la adresa arbitrului (!!).

Desigur, federația va coott- 
hua să meargă pe această cale, 
a unei intransigențe sporite fa
ță de abaterile de orice fel de 
la disciplină și, in ceea ce ne 
privește, vom susține întotdeau
na măsurile de sancționare a 
celor vinovați. Dar menținerea 
climatului de disciplină în fot
bal nu este numai în sarcina 
federației. împotriva alterării 
acestui climat trebuie să acțio
neze — concertat — toți fac
torii : arbitri, antrenori, jucă
tori, conducători de cluburi, su
porteri. Numai printr-o atitudi
ne fermă, fără compromisuri și 
indulgență, vor putea fi eradi
cate aceste manifestări nespor
tive de pe stadioanele noastre, 
va putea — implicit — progre
sa fotbalul nostru.

Constantin FIRĂNESCU



Sim bâta $1 duminica, BOXERU ROMANI LA BALCANIADA Campionatul mondial de volei masculin

ln Poiana Brașov DE LA ATENA
MECIUL DE ATLETISM

ROMÂNIA

Sîmbătă pleacă la Atena, pen
tru a participa la Balcaniadă, 
lotul de box al țării noastre, 
întrecerile se vor desfășura In 
capitala Greciei, între 1 și 4 
octombrie. Antrenorii Ion Popa 
și Eustațin Mărgărit au selec
ționat pentru această compe-

tiție următorii pugiliști: Ale
xandru Turei, Daniei Radu, 
Teodor Dinu, Nicolae Neagu, 
Leontin Sandu, Carol Hajnal, 
Haralambie Sultan, Ion Vladi
mir, Ion Miron, Sandu Tîrilă, 
Ion Crișan, Ilie Captari și Va
lentin Vrinceanu.

REPREZENTATIVA NOASTRĂ
A PIERDUT DIN NOU

Ieri, Intr-un joc important România-Ungaria 1-3

R. S. S. UCRAINEANA

Din motive de ordin tehnic, 
meciul de atletism dintre echi
pele de tineret ale României și 
R.S.S. Ucrainene nu se va măi 
desfășura la Iași, așa cum fu
sese stabilit inițial, ci pe sta
dionul din Poiana Brașov. In- 
tîlnirea va avea loc sîmbătă și 
duminică, după amiază. La 
startul celor 33 de probe vor 
fi prezenți cîțiva dintre cei mai 
buni atleți ai noștri din tînăra 
generație, între care sprinterul 
C-tin Ivan, semifondistul Emil 
Grecescu, săritorul în lungime 
Virgil Costache, prăjinistul Iu
lian Grumăzescu, sprintera O- 
tilia Șomănescu, semifondiste- 
le Maria Radu și Mititica Jun- 
ghiatu. alergătoarele peste gar
duri Mihaela Dumitrescu și 
Elena Aflorii, săritoarea în lun
gime Gina Panait, sulițașele 
Corina Gârbea și Doina Maxim 
etc.

Sportivii ucraineni vor sosi 
mîine seară in țara noastră.

• La sfîrșitul săptămînii vii
toare, Ia Pitești, va avea loc pe 
stadionul de atletism, a cărui 
pistă a fost recent acoperită cu 
un strat de „coritan", ultima 
etapă a „Cupei României**, 
grupa A, după care vor fi cu
noscute echipele campioane pe 
1978 la general și, separat, la 
bărbați și la femei. Tot la 30 
septembrie și 1 octombrie vor 
avea loc la Poiana Brașov în- 
tîlnirile în cadrul grupei B, 
seria I.

ALE HANDBALISTELOR NOASTRE
la

Ve-

nu
Ele

Mexic
R. P.

disputat în sala 
de al treilea

Aseară s-a 
Floreasca cel 
meci amical — ultimul — din
tre Selecționata noastră divi
zionară și reprezentativa 
R.S.F.S. Rusă. A fost un meci 
de mare angajament fizic care, 
credem, a servit echipei noas
tre aflată în plină campanie de 
pregătire. Pînâ la urmă au 
ciștigat oaspetele cu 16—15 
(8—7) și aceasta îndeosebi 
pentru că gazdele au ratat e- 
norm (printre care și o suită 
de 5—6 contraatacuri) și — mai 
ales — n-au reușit să-și creeze 
culoare de șut

CINCI HFBEZUnilH
DE HOCHEI, LA PREMIUL

Z1ABULOI „IZVESTLV*
MOSCOVA (Arerpres). — 

Tradiționala competiție inter
națională de hochei pe gheată 
pentru premiul ziarului -Iz
vestia" se va desfășura ln acest 
an. la Moscova. Intre ÎS si 22 
decembrie. La turneu și-au a- 
nuntat participarea selecționa
tele Canadei. Cehoslovaciei. 
Finlandei. Suediei si U.R.SA

DINAMOVIADA DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

la disc si Maricica Puică. Cla
sați pe locul 
ciocan. Carol
Si. respectiv. 
(70,70 m) au

3 la suliță si Ia 
Raduly (82.28 m) 
Nicolae 

realizat 
recorduri naționale.

Iată câteva dintre 
înscrise în foile de 
BĂRBAȚI : 104 m :
Sușelescu (România) 
Vladlmlrțov (U.R.S.S.) 
M. Kralik (Ceh.) . 
Burdack (R.D.G.) 10,76 ; 400 m :
1. Horia Toboc (România) 46,32, 
3. J. Pierzzyk (Pol.) 46,88, 3. R. 
Velulis (U.R.S.S.) 47,02, 4. FT.
Brecka (Ceh.) 47,07 ; 800 m : 1. 
Detlef Wagenknecht (R.D.G.) 
1:49,81, 2. J. Zemen (Ung.) 1:50,50,
3. A. Abulian (U.R.S.S.) 1:50,93,
4. N. Onescu (România) 1:51,31 ;
5000 m : 1. Valentin Zotov
(U.B.S.S.) 13:57,5, 2. C. Andreica 
(România) 13:57,7, 3. S. Tabor
(Ceh.) 13:53,2, 4. T. Bănișor (Ro
mânia) 13:58,6 ; 110 mg : 1. Torge 
Palacio (Cuba) 14,10, z I. Cer- 
vanov (U.R.S.S.) 14,20, 3. B. Za- 
krzewski (Pol.) 14,63 ; înălțime :
1. Vladimir Kibă (U.R.S.S.) 2.23 m,
2. W. Perka (Pol.) 2,10 m, 3. H. 
Roder (R.D.G.) 2,10 m ; prăjină : 
1. Nikolai Selivanov (U.R.S.S.) 
5,20 m, 2. R. zrun (Ceh.) 5,00 m,
3. Cr. Ivan (România) 4,00 m ;
triplu : 1. Bedros Bedrosian 
(România) 16,56 m, 2. V. Sahov- 
țov (U.R.S.S.) 16,40 m, " * —
ronenko ‘
1. Ion 
59,98 m, 
59,18 m, - -------------------------------
tcl 4. Ol Kufawicz (Pol.) 58-20 m; 
suliță 5 1. Sandor Boroș (Ung.) 
85,14 m, 2. A. Jerebțov (U.R.S.S.) 
83,50 m, 3. Carol Raduly (Româ-

Bindar 
frumoase

rezultateâe 
concura:

1. Claudiu
10,65, 2. S.

10,66, 3.
10,74, 4. D.

3. I. Ml- 
(u.R.s.s.) 16,10 m : disc: 
Zamfirache (România)
2. V. Redkin (UJLS.S.)
3. F. Tegla (Ung.) 59,08

CAMPIONATELE BALCANICE
(Urmare din pag. 1)

la un moment dat 4 victorii. 
Dar, în ultimul său asalt, cu 
bulgarul Iulian Jekov, ne-a dat 
emoții, fiind condus cu 4—2, 
însă a reușit să recupereze 
handicapul și să cîștige cu 5—4. 
Astfel, devine primul campion 
al Balcaniadei de juniori, cu 
maximum de victorii, conflr- 
mind buna comportare avută cu 
puțin timp in urmă la campio
natele naționale ale seniorilor, 
cînd s-a clasat pe locul 5. De 
notat și buna evoluție a flore- 
tistuluj bulgar Iulian
— care a ocupat locul doi.

Sabia ne-a oferit o surpriză 
nu tocmai plăcută, mei unul 
din cei 4 sabreri români cali
ficați în finală nereușind să ce

Jekov

m — nou record na- 
G. SchviszUs (R.D.G.) 

ciocan : 1. EmanoU
(Bulg) TI,82 m. 2- AL 

a.

nia) 82,24 
țional, 4. 
79,2» m ; 
Dtilgherov 
Maliukov 
N. Blndar (România) 70.70 m 
rec. republican egalat, 4. 
Stan (România) 6«,94 m ; 4X14» 
m : 1. Dinamo — U.R.S.S. 44,2,
2. Ruda Hvezda — Cehoslovacia 
41,0, 3. Gwardia — Polonia 41,0, 
4. Dinamo Cpt. St. Luia — Cuba
41.6, 5. Dinamo — România 41,4.

FEMEI : IM m 
(Ung.) 11,82, 2.
(Bulg.) 11,83, 2. Nina Morgulina 
(U.R.S.S.) 11,85 ; IM m : L Irina 
Bagreanțeva (U.R.S.S.) 53,13, L
Maria Samungi (România) 53,58,
3. Regine Seblibzkl (R.D.G.) 53,74,
4. Elzbieta Katolik (Pol.) 54,16,
5. ingrit Barcane (U.R.S.S.) 54,21; 
1500 m : 1. Maricica Puică (Româ
nia) 4:21,37, 2. Vesela Iatslnska 
(Bulg.) 4:21,7», 3. Raisa Satretdl- 
nova (U.R.S.S.) 4:21,8» ; lungime:
l. Jarmila Nygrinova (Ceh.) 6,34
m, 2. Eva Suranova (Ceh.) 6,15 m, 
3. Erika Kosa (Ung.) 5,89 m ; 
greutate : 1. Svetlana Kracevska- 
ia (U.R.S.S.) 20,07 m, 2. Karln 
Kracik (R.D.G.) 17,35 m, 3. Vir
ginia Vesellnova (Bulg.) 17,00 m; 
4X100 m : 1. Gwardia — Polonia
45.6, 2. Ruda Hvezda — Ceho
slovacia 44,1, 3. Levski Spartak 
— Bulgaria 46,S.

întrecerile continuă astăzi, de 
Ia ora 15, pe stadionul Republi
cii.

(U.R.S.S.) 70,H m.

T.

: 1. Iren Orosz 
Ivanca Vilkova

CLASAMENTUL PE ECHIPE : 
1. DINAMO U.R.S.S. 102 p, 2. Di
namo România 78 p, 3. Gwardia 
Polonia 53 p, t Ruda Hvezda 
Cehoslovacia *5 P, 5. Dynamo 
R, D. Germană 37 p, 8. Levski 
Spartak Bulgaria 34 P, 7. Ujpestl 
Dozsa Ungaria 28 p, 8. Dinamo 
Cpt. St. Luis Cuba 17 p.

DE SCRIMA JUNIORI
claseze pe primul loc. Titlul______ a 
fost ciștigat de bulgarul Nico
lai Mateev, acesta înregistrînd 
a singură pierdere, la Viorel 
Mocanu.

Clasament : florelă-m :
Z. Huszti (România) 5 v, 2.
Jekov
S.

Au marcat : Mikloș 4. Rădueu 
4, Tflrok 3, Avădanei 2. Mălai 
1, Marcov-Andrei 1 — pen
tru Selecționata noastră divi
zionară și Sagitova 3, Pucikova 
3. Podogova 3, Prokofieva 2, 
Kliuko 2, Ivanova 2 și Truha- 
nova 1.

Următoarele partide de pre
gătire și verificare ale handba
listelor noastre sint programa
te vineri (ora 18.25. sala Flo
reasca) si sîmbătă (ora 18,25, 
in sala Victoria din Ploiești) — 
in compania formației B a 
R. D. Germane, luni (2 octom
brie) și miercuri (4 octombrie) 
— cu reprezentativa Bulgariei 
(ambele meciuri se vor dispu
ta In sala Floreasca din Capi
tală.

Ion GAVRILESCU

SURPRIZĂ FĂRĂ PRECEDENT
IN TURUL AUTOMOBILISTIC

AL FRANȚEI
PARIS (Agerpres). — Cea de-a 

37-a ediție a turului au5omobiHM 
al Franței s-a încheiat la Nisa 
cu victoria mal puțin scon
tata a echipajului remania
trances Michele Mouton — 
Francoise Concom (..Flat 
Abarth"). Este pentru prima oară 
m istoria acestei competiții etod 
un echipaj feminin se 
pe primul loc. Principalii favo- 
rițl ai rafiuXuă, plloțil francezi 
Bernard Damiche și Ala la Mat» 
aflați tot timpul M conducerea 
cursei, au abandonat In ultima 
etapă din cauza unor defecțltanl 
mecanice.

VENEȚIA, 27 (prin telefon). 
Cu o zi înainte de încheierea 
turneelor semifinale ale celei 
de-a 9-a ediții a campionatului 
mondial de volei, apele s-au 
limpezit în trei din cele patru 
grupe, care se desfășoară 
Roma (locurile 1—12) si 
netia (locurile 13—24).

Din această a treia zi 
au lipsit unele surprize,
s-au înregistrat în bartidele 
Cehoslovacia — Japonia (3—0), 
Bulgaria — Italia (0—3). Co
reea de Sud — Polonia (3—1) 
și Ungaria — S.U.A. (1—3), 
mai ales prin maniera în care 
învingătoarele s-au detașat de 
adversarele lor. O explozie de 
bucurie a străbătut marți seară 
Italia, cînd prin radio si tele
viziune s-a aflat rezultatul me
ciului decisiv susținut de „squa- 
dra azzurra" în fata echipei lui 
Karov si Zlatanov — Bulgaria. 
Gazdele actualei ediții a „mon
dialelor" au ciștigat ușor în 
trei seturi (chiar dacă ultimul 
s-a terminat în prelungiri), ast
fel că italienii marchează o 
prezentă insolită în rindul e- 
litei mondiale. N-ar fi exclus 
ca echipa pregătită de sicilia
nul Pittera 
medalie. Cu 
dentă de la 
voleibaliștii __ 
impus în fata celor niponi în- 
tr-o manieră categorică, ei ne- 
lăsînd nici o speranță adver
sarilor (excentînd. poate, doar 
finalul setului 3).

Aici, la Veneția, au obținut 
deja calificarea ln „semifinalele 
mici" pentru locurile 13—16 e- 
chipele României, Ungariei. 
Franței sl Olandei. In medul 
de marți 
landei — 
știe cu 
noștri au 
înviorare _ ____
prima oară, au impus un ritm 
ceva mai rapid acțiunilor, asa 
cum ar fi trebuit s-o facă eu 
o lună mal înainte si nu după 
o săptămînă de concura ln 
campionatul mondial.

In ultima partidă din grupe
le semifinale, reprezentativa 
României a întflnit echipa Ua-

REZULTATE TEHNICE
ROMA : Polonia — Core

ea de Sud 1—3 (meci des
fășurat marți)

Cehoslovacia - 
3—0

R. D. Germană 
Chineză 0—3

Bulgaria — Brazilia 0—3 
U.R.S.S. — Italia 3—4 
Cuba — Polonia 3—« 
VENEȚIA : Argentina — 

Venezuela 1—3 (med des
fășurat marți) ;

Egipt — Tunisia 3—0 
Olanda — Franța 2—3 
Canada — Belgia 3—0 
Venezuela — S.U.A. 0-3 
• Astăzi și miine echi

pele participante la CJU. 
au zile de odihnă, întrece
rile urmînd să se reia slm- 
bătă și duminică, după 
care va fi cunoscută noua 
ierarhie a voleiului mon
dial masculin. De aseme
nea, vineri va avea loc, la 
Borna, Congresul federației 
internaționale.

să cucerească • 
o evoluție ascen- 
un med la altuL 

cehoslovaci s-au

seară, eu echipa Fin- 
clștleat după cum se 
3—0 — voleibaliștii 

dat primele semne de 
a jocului si. pentru

MECIUL DE BOX S.U.A.
NEW YORK (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat la 8 oc
tombrie pe ringul arenei „Ma
dison Square Garden" din New 
York, va avea loc meciul amical 
de box dintre reprezentativele 
S.U.A. șl Cubet In vederea a- 
cestel întîlnirl, federația din 
S.U.A. a selecționat la categoria 
grea pe Jimmy Clark, care va fi 
opus dublului campion mondial 
și olimpic Teofllo Stevenson. A- 
nul acesta, ln cursul lunii fe
bruarie, la Havana, Stevenson l-a

CUBA
învins pe dark la puncte cu o 
decizie de 2—1. In rest echipa 
americană va avea următoarea 
componentă : Richard Sandoval 
(semlmuscă). Jerome 
(muscă), Jacke Beer 
Bernard Taylor (pană), 
Armstrong (semiușoarj),
nald Curry (ușoară),-----
demite (semlmljlode). ______
Jackson (mijlode-mlcă) si Rlckl 
Jester (semigrea). Nu a fost sta
bilit ftică titularul echipei la 
categoria „mijlocie".

coffee 
(cocoș), 

Davey 
Do- 

Jeff Stou- 
Clinton

SE CUNOSC ECHIPELE CALIFICATE IN

DIN CUPELE EUROPENE LA
Ca meciurile de iert s-a încheiat 

prima etapă a cupelor europene la 
fotbaL bl prima coloană — intre pa
ranteza — figurează rezultatele din

tur, Iar tai a doua scorurile partide
lor dla retur, core au avut loc Ieri. 
Echipele scrise a> litere mal groasa 
s-au calificat pentru etapa a doua.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

gârlei. După un meci de slabă 
factură, în care Tutovan, Pop 
și Bădiță _ au evoluat din no< 
nesatisfăcător, victoria a reve
nit formației Ungariei cu 3—1

T> —10, —12)* Din echipa 
noastră doar Enescu, Oros (cînd 
i-a înlocuit pe P. Ionescu) și 
Maca vei au avut o comportar< 
mai puțin criticabilă.

Aurelian BREBEANU

TELEX

reprezentativei 
a lntrecut-o ev

TURUL AL DOILEA

FOTBAL
Tragerea la sorți a meciurilor eta

pei secunde rra avea loc mîine, la 
ZOrlch. Reamintim că următoarele 
partide »or avea loc la ÎS octombrie 
(tur) șl la 1 noiembrie (retur).

Nancy — Frem Copenhr
S.C. Anderlacht — calificată direct tn

— Real Madrid
— Fenerbahce
— F.C. Bruges
— Vlaznia (Albania)
— Zbrojovka Brno
— F.C. K51n
— Juventus Torino
— Nottingham
— Grasshoppers
— Haka Valkeateosld
— F.F. MalmS
— Omonia Nicosia
— B.K. Odense
— Linfield Belfast
— Partizan Belgrad

Progress (Lux.) 
P.S.V. Eindhoven 
Wisla Cracovia 
Austria Viena 
Uipesti Dozsa 
Akranes (Isl.) 
Glasgow Range» 
F.C. Liverpool 
F.C. La Valletta 
Dinamo Kiev 
A.S. Monaco 
Bohemians Dublin 
Lokomotiv Sofia 
Lillestrom (Xorv.) 
Dynamo Dresda

(0—5) 
(1—2» 
(1—3) 
(O—a» 
(2-2) 
<1—*) 
(0—1) 
(0-2? 
(0—8) 
(1—0)
(0—0) 
(1—2) 
(2-3) 
(0-0) 
(0—2)

CUPA U.E.F.A.
— Dukla Praga
— T-S.K.A- Sofia
— Bor. Mdncheagl.
— F. C. Argeș
— Athletic Bilbao
— Harps (Finl.)
— Jeunesse (Lux.)
— Real Gijon
— Galatasaray

Lanerossi
F. C. Valencia 

Sturm Graz 
Panathinaikos 
Ajax Amsterdam 
Everton 
Lausanne 
Torino
West Bromwich ______
Steaua Roșie Belgrad — Dynamo Berlin 
B. 1903 Copenhaga
V. f. B. Stuttgart 

F. C. Molde (Norv.) 
Racing Strasbourg 
Lech Poznan 
Dundee United 
Esbjerg (Dan.) 
Lokomotive Leipzig 
Lierse S.K. 
Glentoran Belfast 
Manchester City 
I.F.K. Norrk&ping 
M. T. K.
Slash Wroclaw 
Lokomotiv Kosice

(0-1) 1—1 
(1-2) 4—1 
(1-0) 1—a 
(0—3) 
(0-2) 
(5—0) 
(0—0) 
(0-3) 
0—1) 
(2—5) 
(1-2) 
(3—2) 
CO—*) 
(0-2?
(0—5) 
(0-1) 
(0—0) 
(0—3) 
(0—1) 
(0—0) 
(1—1) 
(2—3) 
(0-2) 
(2-2) 
(0-1)

— Kuopio (Finii
— F.C. Basel
— Torpedo Moscova
— I.F. Elfsborg
— M.S.V. Duisburg
— Standard Liege
— Kristiansand
— Arsenal
— Cari Zeîss Jena
— Vestmanaeyjar (Isl.)
— Twente Enschede
— Hibernian Edinburg
— Politehnica Tim.
— Pezoporikos (Cipru)
— A.C. Milan

1. 
L 
X(Bulgaria) 3

Roca (România) 2 ▼ (4-1),
4. N. Iile (România) 2 v (—4),
5. Ț. Raicinov (Bulgaria) 2 v 
(—7), 6. G. Oancea (România)
1 v ; sabie: L N. Mateev (Bul
garia) 4 v, 2. FI. Păunescu 
(România) 3 v (4*6), 3. G. 
Tshomakov (Bulgaria) 3 ▼
(4-4), 4. V. Mocanu (România)
2 v (0), 5. A. Chiculiță (Româ
nia) 2 v (—3), 6. FI. Stănescu 
(România) 1 v.

Mîine, de la ora 9, individua
lele de floretă fete și spadă.

CUPA CUPELOR
— Sporting Lisabona
— C.F. Barcelona
— Valur Reykjavik
— Marek St. Dimitrov (2—3)
— Ferencvaros
— S.K. Beveren

— P.A.O.K. Salonic
— Univ. Craiova

Banik Ostrava
Sahtior Donețk
F.C. Magdeburg 
Aberdeen
Kalmaar F.F.
Ballymena (Irl. N.) 
Servette Geneva
Fortuna Diisseldorf
S.W. Innsbruck 
Ipswich Town 
Apoel Nicosia 
F.C. Wrexham 
Internazionalc
Bodo Glimt (Norv.) — U.S. Luxemburg

0—0) 
(0—3) 
(1—1)

(0-2) 
(0—3) 
(0-2) 
(4—3)

— Zagliebie Sosnowlec (3—2)
— A.Z. 67 Alkmaar
— Shamrock (Irl.)
— Rijeka
— Floriana (Malta)

(0-0) 
(0-2) 
(0-3)
(3-1) 
(4—0)

Napoli 
Adanaspor 
Rapid Viena
Trakla Plovdiv

— Dinamo Tbilisi
— Honvid Budapesta
— Hajduk Split
— Hertha B.S.C.

3— t
4— 1
2—«
0—0
1—•
1— 4
2— 1
1—1
3—1 
o—e
2—1
5— 1
1—0 

(5—4 după il m)
(0—2) ' ' 
(0—G)
(0-2) 
(0-0)

1— X
2— 1
2—1
1—2
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